05/03/2017

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL

GLASNIK
8. NEDELJA MED LETOM
Verouk redno po urniku.
-----------------------------------Nabirka današnje nedelje, 1. v mesecu marcu,
je namenjena za obnovo strehe Mozirske
kaplanije.
-----------------------------------Danes popoldne, v nedeljo, 5. 3. 2017 vabljeni
ob 14.00, da peš poromamo od ločke kapele
do Nazarij in opravimo križev pot po hribu do
nazarske cerkve (samo v primeru, da ne bo
padavin).
-----------------------------------Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek, 6. 3.
ob 20.00 v knjižnici.
-----------------------------------Predavanje dr. Karla Gržana v sredo, 8. 3. ob
18.00 v župnijski dvorani: UčiK se, pomeni
usposabljaK se tudi za zadovoljstvo v
(so)bivanju.
-----------------------------------V sredo, 8. 3., duhovne vaje v vsakdanjem
življenju z Rickom Warrenom ob 19.00 v mali
veroučni učilnici. Še se nam lahko pridružite.
-----------------------------------V četrtek, 9. 3., po večerni maši v dvorani ogled
ﬁlma o papežu Piju XII.
-----------------------------------V postu vabljeni k molitvi križevega pota vsak
petek ob 17.30 v župnijski cerkvi.
-----------------------------------Vabljeni na postne nagovore ob postnih
petkih, ki jih bodo imeli različni duhovniki. V
petek, 10. 3., nas bo pri maši nagovoril domačin
p. Toni Brinjovc. Domači župnik bo v tem času
na razpolago v spovednici.
-----------------------------------Srečanje moške skupine sv. Jurija v petek, 10.
3. ob 19.30 v učilnici. Vabljeni moški vseh
stanov in od 25 leta starosK naprej, da se nam
pridružite.
-----------------------------------Dekanijsko postno srečanje mladih bo v soboto,
11. 3. Dobimo se ob 19.00 pri Tušu v Mozirju.
-----------------------------------Dekanijsko postno srečanje cerkvenih pevcev
bo na drugo postno nedeljo, 12. 3. 2017 v
Mozirju s pričetkom ob 15.00 v župnijski cerkvi.
Drugi del srečanja bo v Slomškovi dvorani. Na
srečanju, ki bo trajalo 2 uri, bo gost g. Tadej
Sadar.

Evangelij 1. postne nedelje, l. A
(Mt 4,1-11)
TisK čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi
ga hudič skušal. Ko se je posKl šKrideset dni in
šKrideset noči, je postal napósled lačen. In
pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin,
reci, naj K kamni postanejo kruh.« On pa je
odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih
ust.‹« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto
mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če
si Božji Sin, se vrzi dol, kajK pisano je: ›Svojim
angelom bo zate zapovedoval‹ in: ›Na rokah te
bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹«
Jezus mu je odgovóril: »Pisano je tudi: ›Ne
preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« Spet ga
je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal
mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu
rekel: »Vse to K bom dal, če padeš predme in me
moliš.« Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan,
kajK pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in
njemu samemu služi!‹« Tedaj ga je hudič púsKl, in
glej, angeli so pristopíli in mu stregli.
Pred nami sta duhovni obnovi za
prvoobhajance.
Za 3A razred bo od 11.-12. 3., za 3B razred pa od
25.-26. 3., obe v Šmihelu nad Mozirjem.
Prvoobhajanci iz Šmihela se pridružijo k eni od
skupin po lastni izbiri. Otroci so prejeli prijavnice.
Vabljeni vsak petek ob 8.00 zjutraj v župnijsko
cerkev k molitvi hvalnic. Začnemo naslednji
petek, 10. 3. 2017 ob 8.00.

05/03/2017

ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
OZNANILA - teden med 26. 2. in 5. 3. 2017
MOZIRJE
Ponedeljek
6. 3.

8.00

za + Franca Florjanc

Torek
7. 3.

18.00

za + Ivana in Anico Kramer

Sreda
8. 3.

8.00

za + ValenKna Selišnik

Četrtek
9. 3.

18.00

za + Marolt Olgo in Jožeta
za + Antona Grlica

Petek
10. 3.

18.00

za + Antona Kramer
za + Franca Irman
za + Jožefa Mikek

Sobota
11. 3.

- kvaterna
sobota

18.00

za + Košakove starše, brata Jožeta in
po namenu
za + Marijo Plesec
za + Francija Pečnik

Nedelja
12. 3.
2017

2. POSTNA
NEDELJA

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Faniko in Zdravkota Fajdiga (obl.)
za + starše Pečnik in brata Franca (obl)
za + Alberta Toﬀ

ŠMIHEL
Petek
10. 3.
Nedelja
12. 3.

2. POSTNA
NEDELJA

16.00

za + Medvedove

8.45

za + Napotnikove in Heleno Hriberšek

PROGRAM POSTNIH
NAGOVOROV:
2. Petek, 10. 3.:
p. Toni Brinjovc, župnik v
Turnišču, ob 18.00 v župnijski
cerkvi v Mozirju
3. Petek, 17. 3.:
nadškof dr. Marjan Turnšek,
ob 18.00 v župnijski cerkvi v
Mozirju
4. Petek, 24. 3.:
dr. Karel Gržan, ob 18.00 v
župnijski cerkvi v Mozirju
5. Petek, 31. 3.:
g. David Zagorc, župnik na
Rečici ob Sav., ob 19.00 v
župnijski cerkvi v Mozirju
6. Petek, 7. 4.:
p. frančiškani, ob 19.00 v
župnijski cerkvi v Mozirju
Naj bodo postni petki
duhovno boga\. Pojdimo z
Jezusom na križev pot (pol
ure pred mašo), nato pa med
mašo prisluhnimo postnim
nagovorom različnih
duhovnikov. Možnost za
spoved tudi med mašo.

KARITAS Mozirje-Šmihel: v prihodnjih dneh pričakujemo novo pošiljko hrane iz zalog EU. Naprošamo vas, da
se prijavite na telefon: 040 135 221 ali 040 316 248.
Občni zbor župnijske Karitas Mozirje-Šmihel bo v četrtek, 23. 3. 2017 po večerni sveK maši. Gostja bo dr.
Barbara Simonič s temo: NEŽNOST do sebe, v medsebojnih odnosih, v odnosu do Boga, v odnosu do družbe,
narave…. Vabljeni vsi.
Dekanijsko srečanje birmancev (z animatorji) bo v soboto, 18. 3. s pričetkom ob 15.45 pred Nazarsko
cerkvijo. Gost srečanja bo Robi Friškovec, zaporniški duhovnik. Za birmance je srečanje obvezno, animatorji
lepo vabljeni.
Odmik za ženske bo od petka, 17. 3. s pričetkom z večerjo ob 19.00 do nedelje, 19. 3. s sklepom s kosilom, v
Šmihelu nad Mozirjem. Vodi s. Meta Potočnik, uršulinka. Naslov: Pot do notranje svobode v Kristusu. Teme:
temeljna poklicanost ženske v krščanstvu; greh in Kpične ženske skušnjave; sprejemanje Božje ljubezni in
spreobrnjenje; sprejemanje same sebe in okoliščin življenja; živeK z ljubečim Bogom v osebnem odnosu;
veselje, da se lahko podarjam. Prijavnina: 25 €.
V župniji Rečica ob Savinji na kvaterni četrtek in petek (9. in 10. 3. 2017) obhajajo staro tradicionalno postno
pobožnost v Marijini romarski cerkvi v Kókarjah. V četrtek bo ob 15h križev pot in ob 16h sv. maša. Ves čas
bo priložnost za sveto spoved. V petek bosta sveK maši zjutraj ob 8h in 10h. Pred sveto mašo ob 10. uri bo
pobožnost križevega pota, ves čas pa priložnost za sveto spoved. Vabljeni!

